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ОБҐРУНТУВАННЯ  

про прийняття постанов НКРЕКП  про схвалення змін до Інвестиційних програм  

на 2022 рік  

 

 До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення надійшли погоджені органами місцевого самоврядування, зміни до 

інвестиційних програм на 2022 рік: 

 

1. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» 

(М. ЗАПОРІЖЖЯ), погоджені рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

21.10.2022 № 399 та Запорізькою обласною військовою адміністрацію від 10.11.2022, з 

урахуванням підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 грудня 

2021 року № 2903 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання». Зміни до Інвестиційної програми на 2022 рік передбачають 

актуалізацію та оптимізацію техніко-економічних показників, зміни заходів, зміни обсягів 

фінансування заходів, включення нових заходів у тому числі додаткових заходів за рахунок 

невикористаних коштів Інвестиційної програми на 2020 рік та невиконаних заходів 

Інвестиційної програми на 2021 рік.  

 

2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» 

(ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ»), погоджені Одеською обласною військовою 

адміністрацією від 27.10.2022 з урахуванням підпункту 1 пункту 2 постанови НКРЕКП, від 

19 травня 2021 року № 814 «Про накладення штрафу на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» за порушення Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, здійснення заходів державного регулювання». Зміни до Інвестиційної 

програми на 2022 рік передбачають актуалізацію та оптимізацію техніко-економічних 

показників, зміни заходів, зміни обсягів фінансування заходів, включення нових заходів, у 

тому числі за рахунок економії статей витрат у структурі встановлених тарифів на 2019 та 

2020 роки. 

 

3. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА 

КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ», перепогоджені Київською міською державною 

адміністрацією від  21.11.2022 та Київською військовою  адміністрацією від 22.11.2022, з 

урахуванням підпункту 1 пункту 2 постанови НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2218 

«Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА 

КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» за порушення законодавства у сфері централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення та здійснення заходів державного 

регулювання». Зміни до Інвестиційної програми на 2022 рік передбачають актуалізацію та 

оптимізацію техніко-економічних показників, зміни заходів, включення нових заходів, а 

також зміни обсягів фінансування заходів. 
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4. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА», 

погоджені рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 26.10.2022                

№ 526 та Закарпатською обласною військовою адміністрацією від 09.11.2022. Зміни до 

Інвестиційної програми на 2022 рік передбачають актуалізацію та оптимізацію техніко-

економічних показників, зміни заходів, зміни обсягу фінансування заходів та включення 

нових заходів. 

 

         За результатами опрацювання наданих матеріалів відповідно до Порядку розроблення, 

погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування 

діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 14 вересня 2017 року № 1131 та з урахуванням постанови НКРЕКП від 03 травня 2022    

№ 422: 

 

пропонуємо прийняти постанови НКРЕКП про схвалення змін до інвестиційних 

програм ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

на 2022 рік. 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                                          А. Чумак  



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________         Київ        №________ 

 

Про схвалення змін до Інвестиційної 

програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ»                 

(М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2022 рік та внесення 

змін до постанови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 18 січня 2022 року № 67 

 

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, та підпункту 2 

пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 грудня 

2021 року № 2903 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, здійснення заходів державного 

регулювання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
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1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2022 рік, 

схваленої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 

2022 року № 67 (надані листом КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ВОДОКАНАЛ» від 23 лютого 2022 року № 973/22/02.10.1), з урахуванням 

актуалізації та оптимізації техніко-економічних показників у частині зміни 

заходів, зміни обсягів фінансування заходів, включення нових заходів, у тому 

числі додаткових заходів за рахунок невикористаних коштів Інвестиційної 

програми на 2020 рік та невиконаних заходів Інвестиційної програми на 

2021 рік.  

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 

2022 року № 67 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2022 рік» такі 

зміни: 

у постановляючій частині цифри «43 883,02» замінити цифрами                

«56 467,31»; 

додаток викласти в новій редакції, що додається. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



 

Додаток 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

18.01.2022 № 67 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____) 

  

  

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» 

(М. ЗАПОРІЖЖЯ) на 2022 рік 

  

Джерела фінансування 
Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 56 467,31 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 34 925,77 

амортизація 23 411,99 

залишкові кошти 2020 року      18,57 

невикористані кошти 2021 року 11 495,21 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 21 541,54 

амортизація 20 259,03 

невикористані кошти 2021 року   1 282,51 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                          А. Чумак 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________         Київ        №________ 

 

Про схвалення змін до Інвестиційної 

програми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (ФІЛІЯ 

ІНФОКСВОДОКАНАЛ»)  на 2022 рік та 

внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 18 січня 2022 року № 68 

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, та підпункту 1 

пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 травня 

2021 року № 814 «Про накладення штрафу на ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» за порушення 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів 

державного регулювання» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
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1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (ФІЛІЯ 

«ІНФОКСВОДОКАНАЛ»)  на 2022 рік, схваленої постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 18 січня 2022 року № 68 (надані листом 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» 

від 21 жовтня 2022 року № 219), з урахуванням актуалізації та оптимізації 

техніко-економічних показників, у частині зміни заходів, зміни обсягів 

фінансування заходів, включення нових заходів, у тому числі за рахунок 

економії статей витрат у структурі встановлених тарифів на 2019 та 

2020 роки.  

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 

2022 року № 68 «Про схвалення Інвестиційної програми ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» (ФІЛІЯ 

«ІНФОКСВОДОКАНАЛ») на 2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «248 788,46» замінити цифрами                

«138 788,46»; 

додаток викласти в новій редакції, що додається. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



 

Додаток 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

18.01.2022 № 68 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____) 

  

  

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКС» 

(ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ») на 2022 рік 

  

Джерела фінансування 
Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 138 788,46 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 73 807,56 

амортизація 62 848,80 

залишкові кошти 2019 та 2020 років 10 958,76 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 64 980,90 

амортизація 64 980,90 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                          А. Чумак 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________         Київ         №________ 

 

Про схвалення змін до Інвестиційної 

програми ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» 

на 2022 рік та внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 18 січня 2022 року № 69 

 

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, підпункту 1 пункту 2 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 листопада 2021 року 

№ 2218 «Про накладення штрафу на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВВОДОКАНАЛ» за 

порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

здійснення заходів державного регулювання» Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
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1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«КИЇВВОДОКАНАЛ» на 2022 рік, схваленої постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 18 січня 2022 року № 69 (надані листом 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА 

КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» від 31 січня 2022 року 

№ 471/30/36/02-22), з урахуванням актуалізації та оптимізації техніко-

економічних показників у частині зміни заходів, включення нових заходів, а 

також зміни обсягів фінансування заходів.  

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від                                     

18 січня 2022 року № 69 «Про схвалення Інвестиційної програми 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА 

КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» на 2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «3 514 146,70» замінити цифрами                

«373 133,38»; 

додаток викласти в новій редакції, що додається. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський 



 

Додаток 

до постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 

18.01.2022 № 69 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____) 

  

  

Джерела фінансування Інвестиційної програми 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА 

КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»  на 2022 рік 

  

Джерела фінансування 
Річна сума, 

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 373 133,38 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 127 007,98 

амортизація 106 555,80 

виробничі інвестиції з прибутку 20 452,18 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 246 125,40 

амортизація 205 390,40 

позичкові кошти, що підлягають поверненню 40 735,00 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                          А. Чумак 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________          Київ         №________ 

 

Про схвалення змін до Інвестиційної програми 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» 

на 2022 рік та внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 03 травня 2022 року № 426 

 

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» на 2022 рік, 

схваленої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03  травня 

2022 року № 426 (надані заявою КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» від 24 жовтня 2022 року № 1423), з 

урахуванням актуалізації та оптимізації техніко-економічних показників у 

частині зміни заходів, зміни обсягу фінансування заходів та включення нових 

заходів. 

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 травня 

2022 року № 426 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» на 2022 рік» 

такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «21 122,21» замінити цифрами         

«9 152,00»; 

додаток викласти в новій редакції, що додається. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                       К. Ущаповський 



 

Додаток  

до постанови Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

03.05.2022 № 426 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____ ) 

 

 

Джерела фінансування Інвестиційної програми  

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 

УЖГОРОДА» на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 9 152,00 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 4 646,00 

амортизація 4 646,00 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 4 506,00 

амортизація 4 506,00 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                         А. Чумак 









Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм 
суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, 
ліцензування діяльності яких здійснює 
Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗМІНИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
Річний інвестиційний план

Комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно - 
каналізаційного господарства міста Ужгорода"

(найменування ліцензіата) 

на 2022


